
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVNÍČEK  
K RODINNÉMU KURZU 

 
ANGLIČTINA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SLOVNÍČEK K RODINNÉMU KURZU  

ANGLIČTINA  
 

2 

 

  
TÉMA 

anglický jazyk English Language T3 

běhat  run T7 

bohužel unfortunatelly T4 

bydliště address T5 

být be T1 

cvičit  exercise T7 

český jazyk Czech Language T3 

číst read T5 

čtvrtek Thursday T3 

dát si have T6 

datum narození date of birth T5 

dcera daughter  T1 

dějepis history T3 

den day T3 

dívat se  look T8 

dole down T2 

doplnit  fill in, complete T8 

doučování tutorage T8 

družina after school club T2, T7 

důtka letter of disciplinary action T8 

dveře  door T2 

fyzika physics T3 

glóbus  globe T4 

guma  eraser T4 

hlavní jídlo  main meal T6 

hodina  lesson T3 

hodnocení evaluation  T5 

hrát  play T7 

hudební výchova music education T3 

chemie chemistry T3 

chodba corridor T2 

chodit  walk T1, T7 

chování behaviour T5 

informatika IT, information technologies T3 

jaro, jarní spring T8 

jezdit  go T7 

jídelna school canteen T2 

jídelníček  menu T6 

jídlo meal T6 

jindy other time T4 

jíst eat T6 

jméno name T5 

jmenovat se one's name is  T1 

kabinet teacher´s office T2 
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kalkulačka calculator T4 

kamarád, kamarádka  friend T1 

kde where T2 

kdy when T3 

keramika  ceramics T7 

kniha book T4 

knihovna library T2 

končit  end, finish T3 

kontrolovat check T10 

kreslit  draw T8 

kroužek circle T7 

kružítko compass T4 

lékař medical doctor T5 

lepidlo  glue T4 

malovat  paint  T7 

matematika mathematics T3 

matka mother T1 

měsíčně monthly T7 

město  city, town T5 

mít have T5 

moct can T10 

moučník dessert T6 

můj, moje my, mine T1 

muset must T8, T10 

nahoře up T2 

napsat  write T8 

neděle Sunday T3 

někdy sometimes T4 

nemocný sick, ill T6 

nesmět must not T8, T10 

nůžky  scissors T4 

oddělení department T7 

odhlásit sign out T6 

odpovídat  answer T8 

omluvit apologize, excuse T9 

orchestr  orchestra T7 

ořezávátko  sharpener T4 

otec father T1 

otevřít  open T8 

pan Mr T1 

paní Mrs, Ms T1 

papír  paper T4 

pátek Friday T3 

patro floor T2 

penál  pen case T4 
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písemka test T8 

pít drink T6 

plavat swim T7 

podepisovat  sign T8 

podepsat (se)  sign T8, T10 

podpis  signature T5 

podtrhnout  underline T8 

podzim, podzimní autumn T8 

polévka soup T6 

pololetní term  T8 

pomoc help T10 

pomůcky teaching aids T9 

pondělí Monday T3 

poslední last  T3 

poslouchat  listen T8 

potřebovat  need T4 

používat use T10 

pozdě late T9 

pracovní činnosti  work activities T3 

pravítko ruler T4 

prázdniny holidays T8 

propiska  ball point pen T4 

prospěch school results T5, T8 

provozní doba working hours T7 

prvouka  national history and geography T3 

předmět subject T3 

přezůvky  school shoes T10 

příjmení  surname T5 

přípravka preparatory class T7 

přírodopis natural science T3 

přírodověda natural science T3 

příští next T9 

přízemí  ground floor T2 

psát write T5 

rozvrh schedule T3 

ředitel, ředitelka head master T1 

ředitelna  head master´s office T2 

salát salad T6 

samozřejmě of course T4 

sbor school staff T7 

sešit  exercise book T4 

schody stairway T2 

schůzka meeting T8 

slovník dictionary T4 

sobota Saturday T3 
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souhlasit agree T10 

spojit  connect T8 

středa Wednesday T3 

stříhat  cut T8 

svačina  snack T6 

syn son T1 

šachy chess T7 

šatna cloakroom T2 

škola school T2 

škrtnout  scratch T8 

štětec  brush T4 

tabule  blackboard T2 

tác  tray T6 

tancovat  dance T7 

tělesná výchova, tělocvik  physical education T3 

tělocvična gymnasium T2 

tenisky  sneakers T4 

tepláky  sweatpants T4 

třída  classroom T1, T2 

třídní schůzky parents meeting T5 

třídní učitel, třídní učitelka class teacher T1 

tužka pencil T4 

učebna  classroom T2 

učebnice  textbook T4 

učitel, učitelka teacher T1 

ulice  street T5 

umět can T5 

uprostřed  in the middle T2 

úterý Tuesday T3 

Vánoce, vánoční Christmas T8 

vědět know T2 

vedoucí supervisor T7 

vepředu  in front T2 

vlastivěda Czech Studies T3 

vlevo on the left T2 

vodovky  water paints T4 

vpravo on the right T2 

vybarvit  to colour T8 

výborně excellent T4 

výchova k občanství civic education T3 

vychovatelka assistant teacher T7 

výtvarná výchova art T3 

vyučující teacher T4 

vzadu  in the back T2 

začínat  start T3 
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záchod toilet T2 

zájem interest T5 

zákaz ban T10 

zákonný zástupce  legal guardian T5 

zakroužkovat  circle T8 

zápisový lístek enrolment form T7 

zapomenout  forget T9 

zaspat  oversleep T9 

zavřít  close T8 

zdravotní pojišťovna health insurance company T5 

zeměpis geography T3 

zeptat se  ask T8 

znát know T5 

zpívat  sing T7 

žádost application T10 

žák, žákyně pupil T5 

žákovská knížka gradebook T5 

 

 

 

 

 
Budu s tím počítat. I will count on it. T4 

Hodí se vám to? Is it OK for you? T4 

Kolik je hodin?  What time is it? T3, T4 

Omlouvám se. My apologies. T9 

Promiňte.  I am sorry. T9 

To se mi hodí. It's OK for me. T4 

V kolik hodin?  What time? T3, T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


